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Evropský parlament
2019-2024

Petiční výbor

PETI_PV(2020)303_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 3. září 2020 od 13:45 do 15:45 a od 16:45 do 18:45

BRUSEL

distančně (s využitím místnosti JAN 2Q2)

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 3. září 2020 ve 13:53 a předsedala jí Dolors Montserratová 
(předsedkyně).

ve 13:45

1. Přijetí návrhu pořadu jednání (1)

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Schválení zápisu ze schůze konané dne:
   2. července 2020
Zápis byl schválen.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Sdělení předsedkyně

Předsedkyně oznámila, že body 12 a 13 (konečné hlasování o stanoviscích) byly přesunuty na 
7. září.
_________________________
(1) V souladu s pokyny výboru z roku 2016 nebudou v průběhu této schůze projednávány body uvedené v části B 
návrhu pořadu jednání. Každý člen výboru PETI však může před ukončením schůze požádat, aby byl některý bod 
v části B ponechán jako neprojednaný; tento bod pak bude automaticky zařazen na pořad jednání schůze 
koordinátorů k rozhodnutí o dalším projednávání na následující schůzi koordinátorů.
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*** První blok distančního hlasování *** (souběžně s jednáním výboru)
(prostřednictvím aplikace iVote a hlasovacích lístků)

4. Stanovisko ke zprávě z vlastního podnětu o stavu základních práv 
v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Zpravodaj(ka): TOOM  (Renew)
– přijetí pozměňovacích návrhů

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích byly oznámeny písemně.

5. Stanovisko ke snižování nerovností se zvláštním zaměřením na 
chudobu pracujících
(2019/2188(INI))  (EMPL)
Zpravodaj(ka): MAESTRE  (S&D)  
– přijetí pozměňovacích návrhů

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398

Vystoupila: Cristina Maestre Martín De Almagro

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích byly oznámeny písemně.

*** Konec hlasování *** ve 14:45

Zpráva

6. Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2019
(2020/2044(INI))
Zpravodaj(ka):  ZLOTOWSKI  (ECR)
– projednání návrhu zprávy

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

Vystoupili: Kosma Złotowski, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pernando 
Barrena Arza, Eleonora Evi, Enrico Forti (EK-SG).

Evropská veřejná ochránkyně práv

7. Představení výroční zprávy evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2019 – Emily 
O’Reillyová

Vystoupili: Emily O’Reilly, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Andrey Slabakov, Pernando 
Barrena Arza, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa.

Za přítomnosti Evropské komise
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A. Petice předložené k projednání ve výboru na základě písemné odpovědi Komise 
nebo jiných obdržených dokumentů

Sdělovací prostředky

8. Petice č. 0477/2017, kterou předložil P. O., státní příslušnost: Polsko, ve věci 
diskriminace novinářů a omezování svobody projevu ve veřejných sdělovacích 
prostředcích v Polsku
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Audrius Perkauskas (EK-CNECT), P. O. (předkladatel petice prostřednictvím 
dálkového připojení), Gheorghe Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma Złotowski, 
Jarosław Duda, Ryszard Czarnecki.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a požádat Evropskou komisi, aby Petiční 
výbor průběžně informovala o dodržování ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách ze strany Polska a o situaci ve veřejných sdělovacích prostředcích na základě zprávy 
nástroje pro sledování plurality sdělovacích prostředků.

Schůze byla přerušena v 15:46.

* * *
15:45–16:45

PŘESTÁVKA

* * *

Schůze pokračovala v 16:52 a předsedala jí Dolors Montserratová (předsedkyně).

v 16:45

Životní prostředí

9. Petice č. 1174/2017, kterou předložil Ismael Antonio López Pérez, státní příslušnost: 
Španělsko, za sdružení „Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo“, Galicie, ve 
věci povrchového dolu ve Valdeflores u města Cáceres
a
petice č. 0273/2018, kterou předložila Jennifer Manteiga Branco, státní příslušnost: 
Španělsko, ve věci lithiového dolu v Sierra de la Mosca, Cáceres
a
petice č. 1140/2019, kterou předložil(a) A. T. C. R., státní příslušnost: Španělsko, za 
sdružení „Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres“ ve věci projektu těžby lithia s 
názvem „San José / Valdeflórez“ v horách ve španělské provincii Cáceres
(za distanční účasti předkladatelů petic)

Vystoupili: Montaña Chaves (předkladatelka), Berta Antúnez (předkladatelka), Eduardo 
Mostazo (předkladatel), Peter Handley (EK-GROW), José M. Servert Martín (EK-ENV), Peter 
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Jahr, Nacho Sánchez Amor, Tatjana Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Kosma Złotowski, Eugenia Rodríguez Palop.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petic otevřené; zaslat dopis regionálním orgánům Junta de 
Extremadura a požádat je o poskytnutí informací o daném projektu; požádat Evropskou komisi 
o aktuální informace.

Covid-19

10. Petice č. 377/2020, kterou předložil Ferenc Tibor Zsák, státní příslušnost: Maďarsko, 
ve věci pandemie Covid-19 a riziku porušování základních práv v Maďarsku

 

Vystoupili: Barbara Nolan (EK-JUST), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Yana Toom jménem 
Katalin Cseh, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; vyčkat na vyhodnocení Evropské 
komise.

Spravedlnost

11. Petice č. 0063/2020, kterou předložil Jonathan Apple, státní příslušnost: Spojené 
království, ve věci neúčinného přístupu k právní ochraně v EU

 

Vystoupili: Bartosz Marciniak (EK-JUST), Peter Jahr, Marc Angel, Kosma Złotowski.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; požádat Evropskou komisi o písemnou 
odpověď, včetně zmapování ustanovení o právní pomoci v jednotlivých členských státech.

12. Stanovisko ke zprávě z vlastního podnětu o stavu základních práv v Evropské unii – 
výroční zpráva za období 2018–2019 (2019/2199(INI)) (LIBE)
Zpravodaj(ka): TOOM  (Renew)
– oznámení výsledku hlasování o pozměňovacích návrzích
– přijetí návrhu stanoviska

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Tento bod byl odložen na 7. září 2020.

13. Stanovisko ke snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
Zpravodaj(ka): MAESTRE  (S&D)
– oznámení výsledku hlasování o pozměňovacích návrzích
– přijetí návrhu stanoviska

Tento bod byl odložen na 7. září 2020.

14. Různé
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Sdělení předsedkyně o rozhodnutích koordinátorů 
přijatých dne 13. července:

1. Přijetí pořadu jednání

Návrh pořadu jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedkyně

Předsedkyně koordinátory informovala, že je nutné přijmout nový kalendář, neboť Konference 
předsedů přijala nový kalendář EP. Schůze budou i nadále trvat dvě hodiny a bude zajištěno 
omezené tlumočení. 

3. Posouzení prvního roku činnosti výboru PETI v 9. volebním období, zejména pokud jde o 
procedurální aspekty, přijímání rozhodnutí koordinátory a možnosti zlepšení (žádost skupiny 
Verts/ALE).

Koordinátoři v rámci tohoto bodu diskutovali o výběru petic a provádění rozporovaných 
doporučení. Předsedkyně uvedla, že většinu problémů lze přičíst nedostatku času ve výboru v 
posledních měsících. Předsedkyně se zavázala, že se pokusí získat co nejvíce časových bloků, 
aby mohlo být více petic projednáno na schůzích výboru, a byla tak zajištěna pluralita.

4. Vyřizování petic

Koordinátoři se dohodli, že činnost bude v tomto období, kdy schůze budou i nadále krátké, 
pokračovat jako během krize COVID: petice budou vyřizovány na administrativní úrovni 
obvyklým postupem a rozporované petice budou přijaty koordinátory na základě písemného 
postupu.

Vzhledem k tomu, že počet petic věnovaných COVID v posledních týdnech dramaticky poklesl, 
koordinátoři se dohodli, že ukončí postup pro naléhavé případy a u všech dalších nových petic 
věnovaných COVID, které obdrží, se budou řídit běžným postupem, pokud nedojde k dalšímu 
velkému rozšíření tohoto onemocnění.

5. Schůze výboru PETI 

Koordinátoři souhlasili s následujícími návrhy předsedkyně:

i) na den 3. září bylo požádáno o první schůzi sestávající ze dvou dvouhodinových bloků (od 
13:45 do 15:45, pak hodinová přestávka (za účelem dezinfekce) a poté opět od 16:45 do 18:45); 
ii) jelikož je povolená délka schůze pouze dvě hodiny, požádá předsedkyně o čtyři 
dvouhodinové schůze výboru měsíčně.

6. Návrhy týkající se budoucích schůzí 

O žádostech, které obdržely jednotlivé skupiny a paní Eviová a které se týkají schůze dne 3. 
září, se bude hlasovat písemným postupem, přičemž na první schůzi nesmí být projednávány 
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více než čtyři petice.

7. Zprávy a stanoviska

7.1. Zpráva na téma „Dialog s občany a jejich účast na rozhodovacích procesech EU“ byla 
přidělena skupině Renew. 

7.2. Stanovisko ke zprávě INI výboru AFCO na téma „Posílení transparentnosti a integrity v 
orgánech a institucích EU vytvořením nezávislého subjektu EU pro etiku“ bylo přiděleno 
skupině PPE.

8. Žádosti o konkrétní kroky

8.1. Petice č. 0811/2017, kterou předložil Giovanni Cortese, státní příslušnost: Itálie, ve věci 
projektu výstavby dvou zadržovacích nádrží na řece Seveso. Koordinátoři schválili návrh paní 
Eviové zaslat druhý dopis italskému ministrovi životního prostředí.

8.2. Petice č. 0689/1998, kterou předložil David Petrie, státní příslušnost: Spojené království, 
jménem „Associazione lettori di Lingua Straniera in Italia“ ve věci situace lektorů cizích jazyků 
v Itálii. Koordinátoři vzali na vědomí dopis zaslaný Sdružením lektorů cizích jazyků v Itálii 
Evropské komisi, ve kterém se členové tohoto sdružení zajímají o aktuální stav řízení EU Pilot 
2079/2011/EMPL a informují ji, že italské univerzity nezavedly požadovaný nový smluvní 
systém, a tudíž stále porušují právní předpisy EU. 
Koordinátoři schválili, aby byla petice č. 0689/1998 zahrnuta do návrhů pro budoucí schůze.

9. Konference německých spolkových a státních petičních výborů 

Petiční výbor německého Bundestagu uspořádá ve dnech 21. a 22. září 2020 v Drážďanech 
konferenci předsedů petičních výborů německých spolkových zemí. Koordinátoři schválili, že 
předsedkyni na této konferenci zastoupí pan Jahr.

10. Žádosti týkající se bodů na seznamu B 

Koordinátoři se rozhodli použít písemný postup.

Výsledky písemného postupu týkajícího se bodů na seznamu B v 
poznámkách koordinátorů ze dne 13. července 2020:

* z pořadu jednání schůze konané dne 30. dubna:

– Projednávání petic č. 344/2019, 399/2019 a 697/2019 bude uzavřeno.

* z pořadu jednání schůze konané dne 19. května:

– Projednávání petic č. 144/2019, 451/2019 a 868/2019 bude uzavřeno.
– Petice č. 823/2013, 1868/2014, 1484/2016, 475/2016, 82/2018 a 1114/2018 budou zařazeny 
na pořad jednání některé z příštích schůzí.
– Petice č. 0645/2019 bude zařazena na pořad jednání některé z příštích schůzí a zaslána 
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výborům IMCO a ENVI k vypracování stanoviska.

* z pořadu jednání schůze konané dne 16. června:

– Projednávání petic č. 533/2014, 1735/2013, 1287/2014, 721/2015, 588/2016, 885/2019 a 
1003/2019 bude uzavřeno.
– Petice č. 694/2015, 355/2019, 986/2019 a 1039/2019 budou zařazeny na pořad jednání některé 
z příštích schůzí.
– Petice č. 323/2019: vyčkat na odpověď Komise.
– Petice č. 527/2019 bude předána pro informaci výborům LIBE a AFET a delegaci pro vztahy 
se zeměmi Andského společenství a její projednávání bude uzavřeno.
– Petice č. 974/2019 bude předána pro informaci výboru AGRI a její projednávání bude 
uzavřeno.

* z pořadu jednání schůze konané dne 2. července:

– Projednávání petic č. 1344/2012, 1013/2018, 82/2019, 990/2019, 1035/2019 a 1046/2019 
bude uzavřeno.
– Petice č. 1233/2017 bude zařazena na pořad jednání některé z příštích schůzí.
– Petice č. 963/2019 bude zařazena na pořad jednání některé z příštích schůzí, přičemž budou 
zaslány dopisy lotyšským a irským orgánům.
– Petice č. 40/2018 a 867/2019: předkladatelům bude ponechána lhůta dvou měsíců, aby 
poskytli dodatečné informace.

15. Datum a místo konání příští schůze
 22. 9. 2020, 13:45–15:45 a 16:45–18:45

Schůze skončila v 18:40.

* * *

B. Petice, jejichž projednávání má být na základě písemné odpovědi Komise nebo 
jiných obdržených dokumentů uzavřeno

Bude uzavřeno projednávání následujících petic: 0287/2018, 0869/2018, 0096/2019, 0342/2019, 
0392/2019, 0433/2019, 0598/2019, 0694/2019, 0760/2019, 0771/2019, 0773/2019, 0820/2019, 
0850/2019, 0983/2019, 1002/2019, 1045/2019, 1107/2019, 1121/2019, 1204/2019, 1220/2019, 
1332/2019.

Projednávání těchto petic zůstává otevřeno: 0377/2019, 0485/2019, 1082/2019, 1318/2019.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat, Tatjana Ždanoka, Yana Toom, Ryszard Czarnecki, Cristina Maestre Martín De Almagro

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Thomas Waitz, 
Kosma Złotowski, Eleonora Evi, Margrete Auken

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Jarosław Duda, Ádám Kósa, Sylvie Guillaume, Maite Pagazaurtundúa, Marie-Pierre Vedrenne, Andrey Slabakov, Diana Riba i Giner

209 (7)

216 (3)

Pernando Barrena Arza, Andrzej Halicki, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nacho Sánchez Amor, Eugenia 
Rodríguez Palop, Katalin Cseh

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na 
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

P. O., Montaña Chaves, Berta Antúnez, Eduardo Mostazo

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Audrius Perkauskas (EC-CNECT), Peter Handley (EC-GROW), José M. Servert Martin (EC-ENV), Barbara Nolan (EC-JUST), 
Bartosz Marciniak (EC-JUST), Enrico Forti (EC-SG), Philipp Chaimowicz (EC-SG)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
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